മണല ലഭികനതിനള അേേകാ േോാറം -ഇടകി ജില
(അേേകയെെ

രണ് േകരപ് സമരപികണം)

ഗാമേഞായത്/ മനിസിപാലിറി
വാരഡ് നംേര
സരേവ നംേര
ഭമിയെെ വിസീരണം
െക ടിെം േണിയാന ഉേേശികന ഉെമസെെ
പരണ േമലവിലാസം

അേേകകെെ ഇലകന തിരിചറിയല
കാരഡിെെ നംേര
വിേേശത് േജാലി െെയുുന ആളാെണങില
ോേോാരട് നംേര (േോാേടാ േകാപി നലണം)

ൈസനതില േജാലി െെയുുന ആളാെണങില
ൈസനതിെല തിരിചറിയല കാരഡിെെ നംേര
(േോാേടാ േകാപി നലണം)

പതിയ വീെ് േണിയനതിന്/ േണി നെന െകാണിരികന വീെിന്
1) (KMBR)അനവാേ േതതിെെ നംേര
(േോാേടാ േകാപി നലണം)
൨) െക ടിെ വിസീരണം
൩) ആവശമള മണല (േലാഡ് നിരകില)
നിരേേശങള

1) KMBR -ല േറയന ആളം തിരിചറിയല കാരഡില േറയന ആളം ഒനതെന ആയിരികണം
൨) ോസ് വാങാന വരന ആളെെ തിരിചറിയല കാരഡ് േവണം (അേേകകനെലങില െിയാന
അേേകകെെ

േറഷന കാരഡില ഉളെപട ആളായിരികണം, േറഷന കാരഡിെെ േകാപി

ഹാജരാകണം)
സലംുഃ

ഉേേഭാകാവിെെ േേര്ുഃ

തീയതിഃ

ഉേേഭാകാവിെെ ഒപ്ുഃ

സാക േ തം
KMBR നമര

............................................. െിയാെെ അേേകയില േറഞിരികന കാരങള

ശരിയാണ്. പതിയ വീെ് േണിയനതിന്/ േണി നെന െകാണിരികന വീെിന് ..................................
േലാഡ് മണല അനവേികാവനതാണ്.

സലംുഃ

തീയതിഃ
(ഓോീസ് സീല)

േഞായത്/മനിസിപാലിറി
െസകടറിയെെ ഒപ്

ഉേേഭാക രജിസര േോാറം
ഉേേഭാകാവിെെ േേര്
ഇലകന തിരിചറിയല കാരഡിെെ നമര
താലക്
വിേലജ്
സരെവ/റിസരെവ നമര
ആവശമളള മണല (േലാഡ്)

സാകേതം നലകിയത്

തേേശസവ.യംഭരണസാേന െസകടറി

മണല എടകാന ഉേേശികന കെവ്
മണല എടകാന ഉേേശികന േഞായത്
ആെക തക

സത പസാവന
മണല ലഭികനതിന് ഞാേനാ എെെ ബനകേളാ മറ് ആെരങിലേമാ ഈ സംവിധാനം വഴി

മനേ് അേേകിചിടില/ എനിക് ...........േലാഡ് ലഭിചിടണ്. കൊെത ഇേത ആവശതിന്
മാറിേയാ

േേര്

മാറിേയാ

അേേകിചിടിലാെയനം

ഇത്

സംബനിച്

സരെവ നമര

എെെങിലം

ലംഘനം

കെണതിയാല ലഭിച േൊകണകള, തക തിരിെക ലഭികാെത റോകനതിന് സമതമാണ് എനം,

ഹാജരാകിയ േരഖകള ശരിയായിടളളവയാെണനം മണല ോസ് ൈകമാറകേയാ മറിച് വിലകകേയാ

െെയുിെുലനം , അപകാരം െെയുുനത് ശികാരഹമായ കറമാെണനം മനസിലാകന എനം സിവില/
കിമിനല

നിയമപകാരമളള

നെേെികളക്

വിേധയനായിെകാളളാെമനം

.............................................................. എന ഞാന സതമായി േബാധിച െകാളളന.
സലംുഃ

േേര്ുഃ

തീയതിഃ

ഉേേഭാകാവിെെ ഒപ്ുഃ
െെക് ലിസ്

൧. പരണമായ അേേക

ുഃ

൨.ഇലകന തിരിചറിയല കാരഡ്

ുഃ

൪. അംഗീകത െകടുിെ അനമതി േതം(KMBR)

ുഃ

൩. ൨൦൦൯൨൦൧൦െല ഭ നികതി അെച രസീത്

ുഃ

5. 2 മതല ൪ വെരയളള േോാേടാസാറ് േകാപി

ുഃ

അേേകകന സവെമായി സാകെപടതണം

ുഃ
േേര്ുഃ

(സീല)

ഒപ് ുഃ

അകയ െസെര/വിേലജ്/താലക് ുഃ

൧. ആവശെപട േലാഡ്ുഃ.......................
൨. അരഹതെപട േലാഡ്ുഃ ..................
൩.അനവേിച േലാഡ്ുഃ ........................

ഓോീസ് ആവശ ത ിന്

മണല അനവേികന
ഉേുദുാഗസെെ േേരം,
സാനേപരം, ഒപം
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